
REGULAMIN WYNAJMU OZONATORA

ZASADY OGÓLNE 

1. Okresem podstawowym rozrachunkowym za najem jest 1-na (jedna) doba,
2.  Doba rozpoczyna się między godziną 9.00 a godziną 12.00 każdego dnia,  a  kończy się między
godziną 9.00 a godziną 12.00 dnia następnego,
3. Wypożyczający (Najemca) musi posiadać dowód tożsamości,
4.  Najem  ozonatora  jest  bezpłatny dla  rodzin  zastępczych,  zawodowych  rodzin  zastępczych,
Rodzinnych Domów Dziecka zamieszkujących Gminę Goleniów.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

1. Najemca potwierdza, że odebrał przedmiot najmu sprawny, czysty, bez widocznych wad.
2. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu oraz akcesoriów dodatkowych zgodnie z ich
przeznaczeniem  i  warunkami  określonymi  w  instrukcji  obsługi.  Najemca  oświadcza,  że  posiada
konieczne  kwalifikacje  i  umiejętności,  aby  używać  prawidłowo  przedmiotu  najmu  i  akcesoriów
dodatkowych.
3.  Najemca  zobowiązuje  się  nie  oddawać  przedmiotu  najmu  ani  akcesoriów  dodatkowych  w
podnajem ani nie użyczać ich osobom trzecim, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie.
7.  Po  zakończeniu  najmu  Najemca  zobowiązany  jest  zwrócić  przedmiot  najmu  oraz  akcesoria
dodatkowe  w  stanie  nie  pogorszonym  poza  zużyciem  wynikającym  z  normalnej  eksploatacji.
Przedmiot Najmu winien być zwrócony umyty, czysty, kompletny. W przypadku, gdyby przedmiot
najmu  lub  którekolwiek  z  akcesoriów  dodatkowych  został  zwrócony  uszkodzony  w  jakikolwiek
sposób, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w kwocie odpowiadającej  20 % wartości
przedmiotu  najmu  lub  20  %  wartości  akcesorii.  Nie  wyklucza  to  dochodzenia  odszkodowania
uzupełniającego, gdyby rozmiar szkody był większy od wysokości zastrzeżonej kary umownej.
10. Opóźnienie ze zwrotem przedmiotu najmu lub któregokolwiek z akcesoriów dodatkowych przez
Najemcę po zakończeniu umowy najmu o więcej niż 4 dni będzie traktowane jako równoznaczne z
utratą Przedmiotu Najmu lub akcesoriów dodatkowych przez Najemcę, chyba że Najemca nie będzie
ponosił winy za opóźnienie w zwrocie. W przypadku utraty Przedmiotu Najmu lub któregokolwiek z
akcesoriów dodatkowych Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego karty
umownej  w  kwocie  stanowiącej  równowartość  wartości  Przedmiotu  Najmu  lub  akcesoriów
wskazanej wyżej.
12.  Strony  mają  obowiązek  zawiadamiać  się  wzajemnie  na  piśmie  o  każdej  zmianie  adresu.  W
przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencja wysłana na ostatni  znany adres strony
będzie traktowana jako prawidłowo doręczona.
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Prawa Wynajmującego: 
1. Wynajmujący ma prawo do sprawdzania wiarygodności Najemcy.
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmówienia zawarcia umowy najmu.
3. Wynajmujący ma prawo do kontrolowania przedmiotu najmy na zgodność z warunkami umowy
podczas jej trwania.
4. Wynajmujący ma prawo do odbioru przedmiotu najmu w przypadku naruszenia warunków umowy
najmu.
Obowiązki Najemcy:
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu we okresie trwania umowy.
2. Najemca jest zobowiązany do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem
3.  Najemca  nie  ma prawa dokonywania  napraw i  przeglądów technicznych  przedmiotu  najmu z
wyłączeniem czynności wskazanych przez Wynajmującego.
4. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów transportu – odbiór ozonatora i dostarczenie po
użytkowaniu  do  siedziby  Stowarzyszenia  przy  ul.  Matejki  3c,  72-100  Goleniów  jest  po  stronie
najemcy.
5. Najemca w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu przedmiotu najmu niezwłocznie
powiadomi  o  tym  fakcie  Wynajmującego  i  nie  będzie  dalej  użytkować  przedmiotu  do  póki  nie
zostanie on naprawiony. 

Zapoznałem się z regulaminem: (data) …………………….……… czytelny podpis ……………………………………
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INSTRUKCJA OBSŁUGI OZONATORA

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 
1. Należy przeczytać instrukcji obsługi przed użyciem generatora ozonu, instrukcję należy trzymać w
takim miejscu, aby zawsze była łatwo dostępna. 2. Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w
pomieszczeniach  zamkniętych.  Nie  należy  używać  urządzenia  w  pobliżu  wody  lub  w  miejscach
wilgotnych. W celu zmniejszenia zagrożenia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy
narażać urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci.
3. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych ozonatora, zakrywając je lub stawiając w mniejszej
odległości niż 15 cm od ściany lub innego przedmiotu mogącego zablokować dostęp powietrza.
4. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, podgrzewacze, piece lub inne
urządzenia, które wytwarzają ciepło.
5. Nie należy dopuścić do przedostania się do wnętrza ozonatora obiektów lub płynów. Mogą one
dotknąć do miejsc pod wysokim napięciem i spowodować pożar lub porażenie prądem
6. Należy korzystać wyłącznie z gniazdek z bolcem uziemiającym. Zasilanie z sieci bez uziemienia nie
zapewnia należytej ochrony przed porażeniem i powoduje niewłaściwą pracę urządzenia. Nie należy
używać generatora, jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony.
7.  Nie należy  używać ozonatora uszkodzonego fizycznie  lub przerobionego.  Nie  należy  próbować
naprawiać  urządzenia  samodzielnie.  Otwieranie  lub  zdejmowanie  pokrywy,  może  narazić
użytkownika  na niebezpieczne  napięcia  lub inne niebezpieczeństwa.  Nie  dotykać  uruchomionego
urządzenia, podczas gdy ma otwartą obudowę.
8. Kiedy nie jest używany, generator ozonu powinien zostać odłączony od gniazda zasilania.
9. Czyszczenie należy wykonywać wyłącznie suchą szmatką.
10. Należy trzymać urządzenie z daleka od dzieci.
11. Ozon jest silnym utleniaczem – używać z ostrożnością w szczelnych pomieszczeniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
1. Dopuszczalne stężenie ozonu w pomieszczeniach, bezpieczne dla ludzi to 0,1ppm (200μg/m3 ).
Zapach ozonu jest jednak odczuwalny w dużo mniejszych stężeniach, nawet przy 1/5 lub nawet 1/10
dopuszczalnego bezpiecznego stężenia (0,02 ppm).
2. Ozon jest niebezpieczny dla zdrowia. W ozonowanym pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie
ani zwierzęta, a w przypadku gdy zachodzi taka konieczność należy czas przebywania w nim skrócić
do minimum i stosować ubrania ochronne oraz maski z wkładem węglowym.
3. Ozon przyśpiesza proces spalania, a w jego obecności palność materiałów jest 2-3 razy wyższa niż
w przypadku tlenu. Z tego powodu urządzenie nie może być używane w pobliżu źródeł ognia ani też
w łatwo palnej czy wybuchowej atmosferze. Nie powinno być ono również czyszczone z użyciem
łatwopalnych rozpuszczalników czy odczynników chemicznych, co mogłoby spowodować pożar lub
przebicie elektryczne.
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4. W ozonowanym pomieszczeniu zabrania się palenia tytoniu, pracy z otwartym ogniem, pracy z
narzędziami, które powodują płomień lub iskrę, pracy przy użyciu olejów i smarów lub pozostawiania
obiektów zabrudzonych olejem lub smarem.
5. Wdychanie ozonu w wysokich stężeniach może spowodować negatywne skutki fizjologiczne. Nie
wolno wdychać ozonu bezpośrednio z generatora ozonu.
6. Przed wejściem do dezynfekowanego pomieszczenia musi zostać umieszczona dobrze widoczna
tabliczka z napisem: WSTĘP WZBRONIONY i UWAGA DEZYNFEKCJA OZONEM
7. Po zakończeniu zabiegu ozonowania, pomieszczenie należy przewietrzyć przez okres od 15 do 30
minut, lub nie wchodzić do niego wcześniej niż po upływie 4 godzin od zakończenia odkażania.
8. Ozonowanie nie powinno być wykonywane przez ludzi z zaburzeniami węchu.
9. Operator urządzenia jest odpowiedzialny za jego eksploatację i zachowanie środków ostrożności.
10. OSTRZEŻENIE: W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY
NARAŻAĆ  TEGO  URZĄDZENIA  NA  ODDZIAŁYWANIE  DESZCZU  LUB  WILGOCI.  WEWNĄTRZ
OBUDOWY ZNAJDUJĄ SIĘ ELEMENTY BĘDĄCE POD NIEBEZPIECZNYM, WYSOKIM NAPIĘCIEM. NIE
NALEŻY  OTWIERAĆ  OBUDOWY.  NAPRAWĘ  MOŻNA  POWIERZYĆ  WYŁĄCZNIE
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

Data: ………………………     Zapoznałem się z instrukcją (czytelny podpis) …………………………………………..
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WYNAJMUJĄCY

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………..

Nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………………………………..

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………..

Godzina i data rozpoczęcia najmu:……………………………………………………………………..
Godzina i data zwrotu ozonatora:………………………………………………………………………

Data: …………………………………    czytelny podpis ………………………………………..
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